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MEDIA
مدون
تونسي

تونس ـ العربي الجديد

تسببت تدوينة في دخول الشاب التونسي علي
السعيدي ،الطالب في إحدى الجامعات التونسية،
السجن .إذ اعتبرت السلطات التونسية التدوينة
أن ـهــا مسيئة لـلــرئـيــس الـتــونـســي قـيــس سـعـ ّـيــد.
حالة الشاب علي السعيدي ،في محافظة قبلي
فــي أق ـصــى ال ـج ـنــوب ال ـغــربــي الـتــونـســي ،أث ــارت

ُ
موجة من التعاطف في مواقع التواصل إذ أطلق
وس ــم #الـحــريــة_لـعـلــي_الـسـعـيــدي ،وأعـ ــادت من
جديد السؤال عن حرية التعبير إلى الواجهة بعد
اإلجــراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس
سـعـ ّـيــد ي ــوم  25يــولـيــو /تـمــوز  ،2021واملتمثلة
في تجميد عمل البرملان وإقــالــة حكومة هشام
امل ـش ـي ـشــي وج ـم ـعــه ب ــن الـسـلـطـتــن الـتـنـفـيــذيــة
والـتـشــريـعـيــة .وكـتــب الـنــاشــط ن ــادر دي ــو «ربـمــا

ي ـع ـت ـق ــدون ب ــأن ــك ال ـح ـل ـقــة األضـ ـع ــف ف ــي وط ــن
اختاروا فيه أن يكونوا سندا لألقوياء فقط ممن
تدعمهم وتدافع عنهم نقابات أيــا كــان مجالها،
ويرون فيك املواطن البسيط الذي ال حول وال قوة
ّ ّ
لك ليلقوا بك خلف القضبان ال لشيء إل ألنك
عبرت عن رأيك تجاه من تخالفهم الرأي أيا كان
منصبهم ولك كل الحرية في ذلك ما دمنا نعيش
في وطن حر شاء من شاء وأبى ومن أبى».
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يذكر ّأن الفترة األخيرة في تونس تشهد حملة
من التضييق على من يعبرون عن رأيهم الرافض
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــى ات ـخ ــذه ــا ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي،
مــا اعـتـبــره الـعــديــد مــن املــراقـبــن تضييقًا على
الحريات الفردية والجماعية رغم تعهد الرئيس
التونسي ،في أكثر من مناسبة ،بعدم املس بهذه
الحريات التي أكد أنها مضمونة ولن ُتمس ّ
بأي
شكل من األشكال.

مجدولين حسونة ...عقد من مجابهة قمع الحريات
تدافع الصحافية الفلسطينية مجدولين حسونة عن الصحافيين وتناضل من أجل الحريّة ،فيما تالحقها السلطة الفلسطينية واالحتالل
اإلسرائيلي .تأتي جائزة «االستقاللية» من «مراسلون بال حدود» كتتويج لجهودها في مجابهة القمع
رام اهلل ـ العربي الجديد

ل ـ ــم يـ ـك ــن ف ـ ــوز ال ـص ـح ــاف ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
م ـ ـج ـ ــدول ـ ــن ح ـ ـسـ ــونـ ــة ب ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة م ـن ـظ ـم ــة
«م ــراسـ ـل ــون ب ــا حـ ـ ــدود» ال ـس ـنــويــة لـحــريــة
الصحافة على مستوى العالم ،كصحافية
ً
هامشيا ،بل
الـعــام عــن فئة «االسـتـقــالـيــة»،
في سياق رسالة املجابهة لقمع الحريات في
فلسطني .فوز الصحافية حسونة بالجائزة
ف ـ ــي ال ـ ـثـ ــامـ ــن عـ ـش ــر م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري،
تــزامــن مــع إع ــان املنظمة الــدولـيــة عــن فــوز
الـصـحــافـيــة الـصـيـنـيــة تـشــانــغ زان ع ــن فئة
«الشجاعة» ،و«مشروع بيغاسوس» عن فئة
التأثير ،حيث تمنح الـجــائــزة للصحافيني
الذين قاوموا الضغوط السياسية والدينية
واالقتصادية.
م ـجــدولــن ح ـســونــة أهـ ــدت جــائــزت ـهــا عقب
اإلع ـ ــان ع ــن الـ ـف ــوز ل ـل ـم ـعــارض الـسـيــاســي
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــراح ــل نـ ً ــزار ب ـن ــات ،وبـشـكــل
ّ
عفوي ،عل ذلك يقدم شيئا بالعدالة له وإثارة
قضيته« ،وإحقاق العدالة للمظلومني ومن
ض ـحــوا بــأعـمــارهــم بــالــدفــاع عــن الـحــريــات،
وإثــارة قضاياهم باملحافل العاملية ،أساس
الـجــائــرة الـتــي حصلت عليها» ،بحسب ما
ت ــؤك ــد م ـج ــدول ــن ،ف ــي حــديـثـهــا ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد».
في عقدها األخير ،سلكت الصحافية طريقها
ب ــال ــدف ــاع ع ــن ال ـح ــري ــات ال ـص ـحــاف ـيــة س ــواء
ُ
ً
شخصيا أو بزمالئها ،وارتكب
املتعلقة بها
بحقها انتهاكات من االحـتــال اإلسرائيلي
والسلطة الفلسطينية ،ومنعها االحتالل من
السفر عام  ،2019وقيدت حركتها ،وحرمت
االلتحاق بعملها في تركيا ،وكان ذلك ً
سببا
ً
الفــتــا ملـنـظـمــة «مــراس ـلــن بــا حـ ــدود» الـتــي
تابعت قضيتها أن يتم اخـيـتــار مجدولني
فــي تلك الـجــائــزة ،وفــق مــا أكــدتــه مجدولني
حسونة لـ«العربي الجديد».
والصحافية حسونة حاصلة على جائزة
«أفضل صحافية استقصائية» على مستوى
الدول العربية في العام  ،2010وتمتلك جرأة
قوية ومــن البارزين بالدفاع عن الحريات،
وتـقــول« :أنــا أنــاضــل ألجــل الحرية ،والعمل
اإلعـ ــامـ ــي م ـح ـف ــوف ب ــامل ـت ــاع ــب ،ولـ ــم أع ــش
حياتي كفتاة عادية ،وفي السنوات املاضية،
كــان شغلي الـشــاغــل مـنــاصــرة الصحافيني
والنشطاء بمجال الحريات واملعتقلني على

خلفيات سياسية» .مجدولني وألجــل ذلــك،
بدأت مالحقتها واستدعاؤها من قبل األمن
الـفـلـسـطـيـنــي مـنــذ ع ــام  ،2011عـلــى خلفية
قـيــامـهــا بتحقيق اسـتـقـصــائــي كـشـفــت فيه
أســالـيــب التحقيق والـتـعــذيــب عـلــى خلفية
االع ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة،
وإك ـمــالــه ع ــن أســال ـيــب الـتـحـقـيــق ف ــي قـطــاع

لوحقت حسونة بدعاوى
وحمالت تشويه
ومنع سفر بسبب عملها

ً
غزة الحقا ،لكنها رفضت االستدعاء .وتقول
حسونة« :تم تهديدي وعائلتي بمالحقتهم
ل ـح ـض ــور ال ـت ـح ـق ـي ـقــات وك ــذل ــك إن ل ــم يـتــم
إسكاتي ،وجــرت بعدها مـحــاوالت لتشويه
سمعتي عبر وسائل التواصل االجتماعي،
وتعرضت لتهديدات تمس حياتي ،وكل ما
جرى من انتهاكات بحقي تابعتها (منظمة

منع االحتالل الصحافية مجدولين حسونة من السفر عام ( 2019عصام ريماوي/األناضول)

م ــراس ـل ــن ب ــا حـ ـ ـ ــدود) ،وك ــان ــت س ـبـ ًـبــا فــي
استحقاقي الجائرة».
عـ ــام ُ ،2014رفـ ـع ــت ض ــد م ـج ــدول ــن قضية
بتهمة إطالة اللسان والتطاول على مقامات
عليا وإثارة النعرات الطائفية وتم التحفظ
حـيـنـهــا ع ـلــى ال ـق ـض ـيــة ل ـع ــدم ك ـفــايــة األدلـ ــة
ض ــده ــا ،وتـ ــم ت ـهــديــدهــا بــامل ـنــع م ــن الـسـفــر
مـ ــن األم ـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ق ـب ــل  3سـ ـن ــوات،
واس ـتــدع ـيــت للتحقيق لـكــن الـقـضـيــة حلت
عبر نقابة الصحافيني .لم تتوقف مالحقة
مـجــدولــن حـســونــة .ففي عــام  ،2019منعت
من السفر خارج فلسطني ،ومنعت كذلك من
دخ ــول األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة عــام
 1948ولم الشمل مع زوجها هناك ،واألغرب
أن م ـج ــدول ــن ال ت ـع ــرف س ـبــب م ـن ـع ـهــا مــن
السفر أو حرمانها من لم الشمل سوى أنها
«خـطـيــرة عـلــى أم ــن إســرائ ـيــل» بحسب زعــم
االحـتــال .تقول مجدولني« :لــدي طموحات
كبيرة على الصعيد املهني واألكاديمي ،لكن
مـنــع الـسـفــر حــرمـنــي الـحـصــول عـلــى درجــة
املاجستير فــي مرحلتها األخ ـيــرة ،وأطمح
الـحـصــول عـلــى ش ـهــادة ال ــدك ـت ــوراة ،ع ــدا أن
عملي بقناة «تي آر تي» التركية في تركيا
حــرمــت االل ـت ـحــاق ب ــه ه ـن ــاك ،وال زل ــت على
رأس عـمـلــي م ــن فـلـسـطــن ،وت ـك ــدس راتـبــي
ف ــي ال ـب ـنــوك ال ـتــرك ـيــة ،ل ــاش ـت ــراط بـحـضــور
ص ــاح ــب األم ـ ــر ش ـخ ـص ـيــا ،ولـ ــم أت ـم ـك ــن مــن
السفر ألوروبا لتكريمي بعد الحصول على
الجائزة ،وحرمت فرص عمل بالخارج».
على الصعيد الشخصي ،اقترنت مجدولني
ب ــال ـص ـح ــاف ــي م ـح ـم ــد خـ ـي ــري مـ ــن ال ــداخ ــل
الفلسطيني املحتل عام  ،1948وهما يعمالن
فــي تــركـيــا ،ول ــم يتمكنا مــن الـسـفــر وإتـمــام
زفافهما هناك ،كما منعت الوصول ملسقط
رأس م ـح ـم ــد ،الـ ـ ــذي ال ي ـم ـك ـنــه االس ـت ـق ــرار
ب ــال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة خ ـش ـي ــة ح ــرم ــان ــه حـقــه
باملواطنة ،لكن الزميلني محمد ومجدولني
ق ــررا إت ـمــام زفــافـهـمــا ،فــي يــونـيــو /حــزيــران
 ،2021بــرغــم الـصـعــوبــات الـتــي واجهتهما
وم ـح ــاوالت ـه ـم ــا« ،ف ــا ب ــد م ــن االس ـت ـم ــرار»،
تؤكد مجدولني.
ّ
يعز على مجدولني أنها لــم تتلق ً
دعما
مــا
ومساندة من الحكومة الفلسطينية أو نقابة
الصحافيني ،وتقول« :كان بإمكانهما تبني
ً
رسميا ،الستثماره بــإدانــة إسرائيل
فــوزي
حول مالحقة الصحافيني».

كلمات المرور :الحماية مرهونة باالختيار
لندن ـ العربي الجديد

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـط ـ ّـور أســال ـيــب االخ ـت ــراق
والقرصنة واالحتيال اإللكتروني ،ما زالت
كـلـمــات ال ـس ـ ّـر مـهـمــة لـحـمــايــة املـسـتـخــدمــن
وح ـســابــات ـهــم .فــاس ـت ـخــدام تـعــابـيــر ورم ــوز
qwerty
شائعة ،مثل  123456أو  passwordأو
َ
(أحرف متتابعة على لوحة املفاتيح) ،كلمة
سر ّ
تعرضكم للقرصنة بسهولة ،ومع ذلك،
كانت هذه ثالث من أكثر عشر كلمات مرور
شيوعًا حول العالم في .2021
بــال ـشــراكــة م ــع بــاح ـثــن مـسـتـقـلــن ،جمعت
خدمة إدارة كلمات املرور  NordPassماليني
كلمات املرور لتحديد  200كلمة سر شائعة
االستخدام حــول العالم هــذا الـعــام .وحللت
الـخــد ًمــة الـبـيــانــات والـنـتــائــج فــي  50دول ــة،
باحثة في مدى شعبية الخيارات املختلفة
في أجزاء مختلفة من العالم ،ونظرت أيضًا
في كلمات املرور الشائعة حسب الجنس.
ّ
تظهر النتائج أن اختيارات كلمة السر غالبًا
مــا تـكــون مرتبطة بــاملــراجــع الثقافية .على
سبيل املثال ،يستلهم الناس كلمات املــرور
فــي العديد مــن البلدان مــن فريق كــرة القدم
املفضل لديهم .في اململكة املتحدة ،احتلت
كـلـمــة  liverpoolاملــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة ب ــن أكـثــر
كلمات امل ــرور شيوعًا ،إذ سجلت 224.160
كلمة ســر ،بينما استخدم  15.748شخصًا
اسم نادي كرة القدم التشيلي  colocoloفي
تشيلي ،ما يجعلها الخيار الخامس األكثر
شيوعًا .وفــي بعض الـبـلــدان ،كــانــت كلمات
املــرور املتعلقة بالدين شائعة .على سبيل
املـثــال ،احتلت كلمة  christاملرتبة التاسعة
عـشــرة بــن أكـثــر كـلـمــات امل ــرور شـيــوعــا في
استخدمت  7169مرة .في الوقت
نيجيريا ،إذ
ِ
نفسه ،اسـتـخــدم  1599شخصًا فــي اململكة

تتأثر كلمات السر بعوامل متعددة بينها بلد المستخدم (ياب آريينز)Getty/

العربية السعودية  ،bismillahوهي الخيار
الثالثون األكثر شيوعًا .كما عكس التقرير
اخـ ـت ــاف ــات فـ ــي ك ـل ـم ــات املـ ـ ـ ــرور ب ــاخ ـت ــاف
الجندر .بحسب التقرير نفسه ،تميل النساء
إلى استخدام كلمات وعبارات أكثر إيجابية
مثل ( sunshineال ـشــروق) أو ( iloveyouأنــا
أحـبــك) .في املقابل ،يستخدم الــرجــال غالبًا
ك ـل ـمــات مـ ــرور ذات ص ـلــة ب ــال ــري ــاض ــة .وفــي
ب ـعــض ال ـب ـل ــدان ،يـسـتـخــدم ال ــرج ــال كـلـمــات

«باسوورد» بين أكثر
كلمات المرور شيوعًا
حول العالم

بذيئة أكثر من النساء .وكانت كلمات املرور
ذات الـطــابــع املوسيقي شائعة بــن النساء
وال ــرج ــال ،لـكــن خ ـيــارات مـثــل onedirection
(فــرقــة بريطانية شبابية) أو justinbieber
ـدي) أكثر شيوعًا بــن النساء .من
(مـغـ ٍـن كـنـ ّ
جانبهم ،فضل الرجال ِف َرقًا مثل metallica
و slipknotوهـمــا فــرقـتــا موسيقى مــن نــوع
هيفي ميتال.
ّ
تـ ـظ ــل ك ـل ـم ــات املـ ـ ـ ــرور هـ ــي آلـ ـي ــة امل ـص ــادق ــة

الــرئـيـسـيــة ألج ـهــزة الـكـمـبـيــوتــر واملـنـتـجــات
والخدمات املستندة إلى شبكة اإلنترنت ،لكن
املستخدمني يواصلون اختيار كلمات مرور
ضـعـيـفــة ،وغــالـبــا ال يــديــرونـهــا بـشـكــل آمــن،
ما يجعلهم عرضة للتهديدات األمنية عبر
اإلنترنت .ومن السهل تخمني كلمات املرور
الـضـعـيـفــة ويـمـكــن اخـتــراقـهــا بــأقــل ق ــدر من
الـصـعــوبــة بــواسـطــة املـهــاجـمــن باستخدام
أس ــال ـي ــب ع ـ ــدة .وهـ ــي أي ـض ــا أهـ ـ ــداف سهلة
لهجوم يعتمد تخمني كلمة السر وتجربة
ال ـعــديــد م ــن ال ـك ـل ـمــات ال ـشــائ ـعــة وأشـكــالـهــا
املـخـتـلـفــة .ولـلـتـغـلــب عـلــى مـشـكــات األم ــان
املرتبطة بأنظمة املصادقة املستندة إلى كلمة
السر ،يركز الباحثون واملـطــورون اآلن على
إنشاء أنظمة مصادقة ال تعتمد على كلمات
املــرور على اإلطــاق .تعد أساليب املصادقة
الـثـنــائـيــة ،أو امل ـصــادقــة م ـت ـعــددة ال ـعــوامــل،
طريقة جيدة لتأمني حساباتكم .تجمع هذه
الطرق بني كلمة املرور ومعلومات القياسات
ال ـح ـي ــوي ــة (مـ ـث ــل م ـس ــح الـ ــوجـ ــه أو بـصـمــة
اإلص ـب ــع) أو ش ــيء خ ــاص مـثــل رم ــز مميز.
ويمكن إنشاء كلمة سر قوية وسهلة التذكر
من خالل الجمع بني ثالث كلمات عشوائية.
يصعب أيضًا تخمني كلمات املــرور املنشأة
آل ـيــا وي ـقــل اح ـت ـمــال ظ ـهــورهــا ف ــي قــوامـيــس
كلمات املــرور التي يستخدمها املهاجمون.
وم ــع ذل ــك ،أح ــد الـتـحــديــات ال ـتــي نواجهها
في العصر الرقمي اليوم هو صعوبة تذكر
كلمات امل ــرور املـعـقــدة ،خصوصًا تلك التي
يتم إنشاؤها آليًا .لذلك ،من الجيد استخدام
«مدير كلمات مرور» موثوق به لهذا الغرض.
االعتماد على متصفح الويب لتذكر كلمات
مروركم أقــل أمانًا ،فمن املحتمل أن يستغل
امل ـه ــاج ـم ــون ن ـق ــاط ال ـض ـعــف ف ــي املـتـصـفــح
للوصول إلى كلمات املرور املخزنة.
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منوعات فنون وكوكتيل
استعادة

محمد السيد الطناوي

ك ــان ــت أمـ ـسـ ـي ــة ال تـ ـنـ ـس ــى ،ع ــزف
فيها نابغة العود اللبناني ،فريد
الغصن ،عــددًا من ألحانه ،مازجا
في ما قدمه األسلوب اإلسباني باملوسيقى
العربية .من بني الجمهور في املسرح البلدي
فــي تــونــس ،كــان هـنــاك ع ــازف صغير الـســن،
يرقب مفتونًا كل نقلة ألصابع الغصن على
عــودهّ ،
ليقرر الشاب التونسي أنــه لن يعزف
بعد ذلك إال على تلك اآللة.
كان الهادي الجويني ( )1990 - 1909قبل هذه
السهرة عازف مندولني ،قضى بعدها أشهرًا
في التدريب على العود ليتقنه ،وتعلم أيضًا
على اآلالت النحاسية ،مثل :البسطون ،وعدد
ً
م ــن اآلالت ال ـه ــوائ ـي ــة ،مـتـنـقــا ب ــن مـجــالــس
غنائية وشعرية انتشرت وقتها في تونس.
وم ــن حــي امل ــرك ــاض امل ـج ــاور ملنطقة سكنه،
حيث كانت تقطن الجالية اإلسبانية ،تعرف
الجويني على موسيقى الفالمنكو ،ليقضي
لياليه بسهرات فنية فــي ذلــك الـحــي .هناك،
ّ
ب ـ ــدأت ت ـت ـشــكــل ذائ ـق ـت ــه املــوس ـي ـق ـيــة؛ إذ كــان

تمرّ اليوم  31عامًا على رحيل الملحن والمغني الهادي الجويني .تجربة استلهمت من
الموسيقى الشرقية ،واألندلسية ،لتمثّل مزيجًا نقل األغنية العربية إلى مستويات جديدة

الهادي الجويني

المغنّي سيأتي من ذلك الحي

مـتـعـلـقــا بــاملــوس ـي ـقــى ال ـش ــرق ـي ــة ،خـصــوصــا
سيد درويــش
من خــال كبار مؤلفيها ،مثل
ً
ومـحـمــد عـبــد ال ــوه ــاب ،وه ـنــاك أيــضــا التقى
بالفالمنكو.
ل ــم ي ـتــأخــر م ـن ـتــوج هـ ــذا الـ ـتـ ـط ــواف؛ فــأطـلــق
ال ـج ــوي ـن ــي أول ألـ ـح ــان ــه وه ـ ــو ف ــي ال ــراب ـع ــة
وال ـع ـش ــري ــن م ــن عـ ـم ــره ( ،)1933م ــن خ ــال
دوي ـتــو «فــران ـكــو آراب» ،مــع املـغـنـيــة شافية
رشدي باسم «شيري حبيتك» .نجح الثنائي
ن ـجــاحــا ك ـب ـي ـرًا ،رغ ــم إع ـ ــراض الـكــاسـيـكـيــن

وم ـه ــاج ـم ـت ـهــم ال ـ ـلـ ــون امل ــوس ـي ـق ــي ال ـج ــدي ــد.
فـ ــي ذات الـ ــوقـ ــت ،واظ ـ ـ ــب امل ـل ـح ــن واملـ ـط ــرب
الـتــونـســي عـلــى الـ ــدرس؛ فــانـضــم إل ــى املعهد
الــرشـيــدي للموسيقى العربية حتى يتعلم
مبادئ الترقيم املوسيقي ،ثم التحق باملعهد
الـفــرنـســي ال ـتــون ـســي ،لـيـشـتــرط عـلـيــه املــديــر
تعليم الطلبة املقامات الشرقية والعزف على
العود ،فأصبح أستاذًا أثناء دراسته.
إتقانه للعزف على آلــة الـعــود ،رشحه أيضًا
لالنضمام إلى فرقة «الرقي الوترية» ،ومنها

وضع الموسيقى
لكثير من األعمال
المسرحية واألوبريتات

إلــى فرقة العميد محمد التريكي ،وتمددت
شهرة الجويني بفعل أمسيات أحياها في
قــاعــات الـغـنــاء فــي املـقــاهــي التونسية .سمة
ام ـت ــاز ب ـهــا هـ ــذا ال ـع ـص ــر ،ودل ـ ــت ع ـلــى مبلغ
اهتمام أهله باملوسيقى.
من الفضة ،صنع الهادي املقتنيات الثمينة
فــي مـبـتــدأ حـيــاتــه ،إذ كــانــت مهنته األول ــى.
وحينما احترف املوسيقى ،فاقت مصوغاته
اللحنية ما كان يصنعه من ُحلي في صباه
وم ـط ـل ــع ش ـب ــاب ــه .دعـ ــا هـ ــذا ك ــوك ـب ــة م ــن أمل ــع

سجل
المكتوب
منذ أواخر أربعينيات القرن
الماضي ،شارك الهادي
الجويني في العديد من
األفالم واألعمال المسرحية،
مثل« :الباب السابع»
لـ أندري زوبادا (،)1946
و«سجل المكتوب» (،)1952
ومسرحيات مثل «عائشة
القادرة» للكاتب عبد الرزاق
كرباكة ،و«بين نومين»
لعلي الدوعاجي .قبلها،
في الثالثينيات ،قرّر الهجرة
إلى باريس ،بسبب ظروف
الحرب العالمية الثانية التي
دفعته إلى ترك تونس
ّ
توقف الحفالت
بعد
والعروض الفني.
ّ
يلقبه التونسيون بـ البابا الهادي (فتحي بلعيد  /فرانس برس)

مسار

سالم أبو ناصر

يحاول املخرج واملنتج األميركي ،زاك سنايدر،
رس ــم خــط سينمائي هـجــن ،مــن خ ــال خلق
وتـطــويــر أعـمــال تختلف بطابعها عــن جملة
أعماله السابقة ،وال سيما تلك التي ارتبطت
ب ـع ــال ــم دي س ــي ك ــوم ـك ــس ،ال ـت ــاب ـع ــة لـشــركــة
وارن ــر ب ــراذرز .ب ــوادر هــذا الـخــط ،انطلقت مع
فيلم «باتمان ضد سوبر مــان :فجر العدالة»
عام  .2016حجر أساس لبناء عالم افتراضي
يضاهي بحضوره حضور العالم االفتراضي
ال ـن ــاج ــح ،الـ ــذي اب ـت ـكــرتــه شــركــة م ــارف ــل .هــذه
العوالم تتميز بحضور شخصيات السوبر
ه ـي ــرو ال ـخ ـيــال ـيــة ،ض ـمــن ع ــال ــم واحـ ــد تجمع
ب ـي ـن ـهــا س ـل ـس ـلــة أح ـ ـ ــداث م ـت ـقــاط ـعــة ،ب ـع ــد أن
يـتــم التمهيد لـكــل شخصية بعمل منفصل.
بــالـطـبــع ،ب ـخــاف وارنـ ــر بـ ــراذرز ال ـتــي دخلت
مـتــأخــرة إل ــى ه ــذا ال ـعــالــم ،كــانــت شخصياته
الخيالية تسبح فــي شــرائـطـهــا الـخــاصــة من
دون فتح ممرات تسمح بتشابك قصصي قبل
هذا العمل ،عدا كل من فيلمي سوبر مان وبات
مـ ــان ،ال ـق ـصــص األش ـه ــر م ـنــذ ع ـق ــود .عــرفـنــا،
ـاش
أيـضــا ،امل ــرأة الـخــارقــة والــر ُجـ َـل املــائــي وفـ ً
وسايبورغ من خالله ،ثم ك ِشف عنها ،الحقا،
بــأعـمــال خــاصــة تـحـكــي حـيــاتـهــا وصـعــودهــا
وتطورها ،لكن املكاسب التي حققتها ال تقارن
بحجم املـكــاســب الهائلة الـتــي حققتها أفــام
مارفل .كان لـ سنايدر نصيب في إخــراج هذا
الفيلم وبعض أفــام السلسلة الخاصة بهذا
العالم .وأخــرى شــارك فيها ككاتب سيناريو
ومـنـتــج ل ــه رؤي ـت ــه ال ـخــاصــة ف ــي طــريـقــة بـنــاء
الـسـلـسـلــة وت ـطــويــرهــا ،بــال ـت ـعــاون م ــع وارن ــر
براذرز .في اآلونة األخيرة ،تعاون سنايدر مع

تخلّى في األعمال
التي أنتجها أخيرًا عن
فكرة البطل الخارق
أخرج سنايدر فيلم «باتمان ضد سوبر مان :فجر العدالة» (مايك كوبوال )Getty /

إضاءة

«ساوث بارك» :ما بعد كوفيد
عمار فراس
ّ

واج ــه مسلسل الـتـحــريــك الـشـهـيــر «سـ ــاوث ب ــارك»
( )South parkالعام الفائت أزمة كورونا كغيره من
اإلنتاجات التلفزيونية ،إذ تم تأجيل املوسم ،24
لنكتشف بعدها أن فريق العمل قرر استبدال الشكل
ّ
التقليدي للحلقات الـتــي يبلغ طولها  20دقيقة،
ّ
بــالـحـلـقــات ال ـخ ــاص ــة ،األش ـب ــه ب ــأف ــام تـلـفــزيـ ُـونــيــة
طويلة يتراوح طولها بني  45إلى  60دقيقة ،أنتج
منها اثنان ،يتناوالن ما يمر به العالم من تغيرات؛
ـرد اقتصادي ،وعنصرية،
وبــاء ،وحجر صحي ،وتـ ٍ
وغيرها من املوضوعات التي اكتسحت عاملنا.
أخ ـي ـرًاُ ،بـثــت الحلقة الـخــاصــة الثالثة الـتــي ُتحمل
عنوان «ســاوث بــارك :ما بعد كوفيد» ،التي نفاجأ
بأنها تلبي أمنية تكررت لدى املعجبني باملسلسل
على مر السنوات ،يمكن تلخيصها بـســؤال :كيف
سيكون األطـفــال األربـعــة (كــارتـمــان ،سـتــان ،كايل،
كـيـنــي) حــن يـصـلــون إل ــى ســن ال ــرش ــد؟ وبــالـفـعــل،
الحلقة الخاصة تبدأ بعد مرور أربعني عامًا على
أح ــداث الحلقة الـســابـقــة ،أي ك ــأن الــوبــاء والحجر
الصحي انتهيا ،لكن األصدقاء افترقوا وأصبح لهم
حـيــوات مستقلة ،ليعودوا للقاء فــي ســاوث بــارك،
بعد أربعني عامًا في جنازة صديقهم كيني ،الذي
مات بطريقة غامضة.
الزمن الذي تدور فيه األحــداث يسمى «املستقبل»،
كل شيء فيه بال مشاكل ،الجميع مصيب سياسيًا،
كل األماكن تراعي كل األطياف الجندرية وتحوي

كلمة  .Plusكما أن ًأليكسا ،آلة الذكاء االصطناعي
الخاصة بأمازون ،أصبحت شخصًا حقيقيًا نزقًا
وبــذي ـئــا ،لـكــن ال بــد مــن ام ـتــاك ـهــا؛ فـفــي املستقبل
الجميع يضع قناع السعادة ،والكل لطيف ُ
ومحب،
حتى إيريك كارتمان ،أشــد األصــدقــاء شـرًا ،أصبح
رجل أسر ٍة محترما.
لــن ن ـحــاول إف ـســاد الـحـلـقــة ملــن لــم يـشــاهــدهــا بعد،
لكن املميز أن «ســاوث بــارك» يسخر هــذه املــرة من
متالزمة النجاة التي أصابت الكثيرين بعد تراجع
جــائـحــة كــوف ـيــد ،19-واالت ـف ــاق الـجــديــد بــن البشر
عـلــى ضـ ــرورة ت ـجــاوز كــل امل ـشــاكــل ،ول ــو عـنــى ذلــك
العيش بكآبة ،وال ج ــدوى .لكن املـفــارقــة ،أن غياب
املـشـكــات ،يعني غـيــاب ال ـجــدل ،والـعـيــش بصورة
أق ـ ــرب إلـ ــى ال ــروب ــوت ــات ،ح ـيــث ال ـع ـم ــات الــرقـمـيــة
إج ـب ــاري ــة ،األط ـف ــال مـخـتـفــون دومـ ــا وراء ن ـظــارات
العالم االفتراضي.
وفــاة كيني ،التي تجمع األصــدقــاء مــرة أخــرى في
«س ـ ــاوث بـ ـ ــارك» ،ت ـك ـشــف ع ــن مـ ــدى ال ـت ـغ ـيــر ال ــذي
أص ــاب ـه ــم؛ إذ ت ـح ــول ــوا إلـ ــى غ ــرب ــاء ،لـكـنـهــم فـجــأة

يسخر الفيلم هذه
المرة من متالزمة النجاة
التي أصابت كثيرين

يجد األبطال
أنفسهم أسرى
في مدينة
طفولتهم
(باراماونت )+

يجدون أنفسهم أسرى في مدينة طفولتهم .السبب
هو أن واحـدًا من أصدقائهم القدامى لم يتلقح ،أو
رافــض للقاح ،ما يعني إمكانية حمله للفايروس.
وإثر هذ االكتشاف ،تسارع كل القوى العسكرية في
الواليات املتحدة لوضعهم تحت الحجر الصحي
ومـنـعـهــم م ــن املـ ـغ ــادرة ،ف ــي س ـخــريــة واض ـح ــة من
معادي اللقاحات ،وما يمكن أن يسببوه لآلخرين
من تهديد وتعطيل للحياة .واألهم ،رد فعل السلطة
املبالغ به تجاه رافضي اللقاح.
املـسـتـقـبــل امل ـت ـخـ ّـيــل ف ــي «س ـ ــاوث ب ـ ــارك» ،خ ــال من
الـ ـج ــدوى ،ح ـتــى كـيـنــي الـ ــذي أص ـبــح عــاملــا شـهـيـرًا
يحاول إيجاد حل ملشكالت العالم ،وجد نفسه أسير
نظرية مصدر الوباء ،وكأنها املشكلة الوحيدة التي
ال بد من حلها .هذه السخرية من فكرة مصدر الوباء
واملريض واحد ولحظة البداية ،سببها تحول فكرة
اكتشاف املصدر إلــى هــدف يشغل حياة الكثيرين،
خصوصًا في «مستقبل» خال من أي صراع.
ه ـنــا ،تـظـهــر م ـحــاولــة اس ـت ـع ــادة «ال ـط ـفــولــة» كحل
ملشكلة الحزن واألســى الــذي يهيمن على الجميع،
إذ يـكـتـشــف األص ــدق ــاء ال ـثــاثــة أن س ـبــب حــزنـهــم
وتكاسلهم هــو تخليهم عــن حماسهم الطفولي،
وهجرهم للحس باملغامرة ،ذاك الــذي ساقهم إلى
ت ـحــديــات غ ـيــر مـحـســوبــة ومـلـيـئــة بــاالك ـت ـشــافــات،
وم ـغ ــام ــرات يـحـضــر فـيـهــا ســانـتــا ك ـلــوز واملـنـشـفــة
الناطقة ،وغيرها من الشخصيات التي يبدو أنها
كــانــت مـحــض خ ـي ــال ،كــونـنــا ال ن ــراه ــا بـيـنـهــم ،بل
نشاهد فقط األصدقاء يتحسرون على غيابها.

قضية

زاك سنايدر ...عالم ال يحتاج إلى أبطال خارقين
شركة نتفليكس ،وقــدم أول عمل مــن كتابته
وإخ ــراج ــه ب ـع ـنــوان «ج ـيــش امل ــوت ــى» ARMY
 .OF THE DEADالـعـمــل م ــن بـطــولــة املمثل
واملـ ـص ــارع األم ـي ــرك ــي دي ــف بــات ـي ـس ـتــا .ثيمة
الفيلم جــاءت تقليدية (أف ــام زومـبــي) .إال أن
سنايدر استطاع طرح مقاربة مختلفة لوعي
املوتى األحـيــاء ،الذين اعتدنا عليهم كصنف
وحشي استهالكي مسير بفطرة الجوع.
ً
ً
ه ـ ـكـ ــذا ،ن ـج ــد إدارة وت ـن ـظ ـي ـمــا وق ـ ـي ـ ــادة فــي
مـجـتـمــع خ ــاص بــالــزوم ـبــي وح ــده ــم .إش ــراك
املـ ـ ــرأة ال ــزومـ ـب ــي ك ـع ـن ـصــر قـ ـي ــادي س ـيــاســي
يفاوض على تصاريح دخول البشر األصحاء
ملنطقتهم .كما أن للزومبي حيوانات خاضعة
لقيادتهم .وأضاف لهم خاصية التواصل في
مــا بينهم ،عـبــر تـ ــرددات صــوتـيــة تنتشر في
األثير .بالتالي ،نشعر بأن هناك خلطة سردية
مقتبسة عن أجناس سينمائية أخرى ،كأفالم
الفضائيني والـغــزاة .كل ذلــك يأتي مع ملسات
سنايدر املعتادة في استخدام طريقة العرض
بالتصوير البطيء ،واالعتماد على املؤثرات
البصرية أكثر من االعتماد على الشخصيات.
بعنوان
أخيرًا ،أطلقت نتفليكس فيلمًا جديدًا
ً
«جيش اللصوص» ،شارك فيه سنايدر كتابة
ً
وإن ـتــاجــا .فــي ه ــذا الـعـمــل ن ــرى ت ـحــوال جــذريــا
في نوعية األعمال التي يشارك فيها سنايدر

مطربي عصره للتزاحم على ألحانه؛ فغنت
له زهيرة سالم «كسرت القلة»ّ ،
ولحن «تحت
ال ـيــاس ـم ـي ـنــة ف ــي ال ـل ـي ــل» لـحـسـيـبــة رشـ ــدي،
وخــص الـسـيــدة نعمة بأغنية «يــا شاغلني
وش ــاغ ــل ب ــال ــي» ،وق ــدم ــت ع ـلـ ّـيــة مــوش ـحــا له
اسمه «اعطفي عــدل قــوامــك» ،وغنى الهادي
من ألحانه« :لو موش الصبر يطفي نــاري»،
و«تبعني نبنيو دنيا جديدة»...
ب ـشــر ال ـجــوي ـنــي بــرســالــة ف ـن ـيــة ،يــدعــو فيها
إلــى تعددية الينابيع املوسيقية لتصب في
م ــدرس ــة تــون ـس ـيــة ال تـخـشــى أب ـ ـدًا االن ـف ـتــاح
عـلــى مختلف امل ـ ــدارس ،ل ـيــروج ه ــذه الــرؤيــة
فــي املعهد التونسي .وربـمــا كــان هــذا سببًا
ً
فــي عــدم اسـتـمــراره طــويــا فــي الـتــدريــس به،
ف ـقــد ج ــاف ــى مـنـطـقــه ت ـص ــور أس ــات ــذة املـعـهــد
ال ـكــاس ـي ـك ـيــن ،إذ اع ـت ـب ــروا دع ـ ــوة ال ـه ــادي
الفنية خروجًا على ملتهم املوسيقية.
فــي ه ــذه ال ـف ـتــرة ،ان ـضــم فـنــانـنــا إل ــى جماعة
ت ـحــت ال ـس ــور ،وه ــي مـجـمــوعــة م ــن املثقفني
واألدبـ ـ ـ ــاء واملــوس ـي ـق ـيــن ال ـص ـعــال ـيــك ،كــانــت
تجتمع فــي مقهى يـقــع تـحــت أح ــد األس ــوار،
منهم شعراء أمثال زين العابدين السنوسي،
ومـصـطـفــى خ ــري ــف ،وع ـب ــد الـ ـ ــرازق كــركــابــة،
ومحمد العريبي ،محمود بورقيبة ،وجالل
الــديــن ال ـن ـق ــاش ...كــذلــك كــل مــن أب ــي الـقــاســم
الشابي وبيرم التونسي.
هذه القرابة ،حرضت تلك األسماء على إيثار
ال ـه ــادي بـقـمــم أش ـعــارهــا الـغـنــائـيــة ،فــأهــداه
الهادي العبيدي «الموني اللي غاروا مني»،
وخ ـصــه عـلــي ال ــدوع ــاج ــي بـ ـ ــ«دور ال ـع ـتــاب»،
ووهـ ـب ــه جـ ــال ال ــدي ــن ال ـن ـق ــاش «س ـ ـمـ ــراء يــا
سـ ـم ــراء» ،ال ـتــي أعـ ــاد مـحـمــد مـنـيــر غـنــاء هــا،
وك ـتــب ل ــه ع ـبــد الـ ـ ــرازق كــركــابــة «م ـك ـتــوب يا
مكتوب» ،وووصله محمد العريبي بـ«هذي
غ ـنــي ج ــدي ــدة» ،وأعـ ـط ــاه م ـح ـمــود بــورقـيـبــة
«اليوم قالت لي زين الزين»...
أثناء ذلك ،تنقل الجويني في خفة بني الدور
والطقطوقة» واملوشح والديالوغ ،إلى جانب
األغاني الخفيفة والوطنية ،وصاغ الفالمنكو
في مقامي الكرد والنهاوند بمهارة الصائغ
القديم ،ثم وزعه على أغانيه الشرقية.
كان من طبائع األمور أن يكون الجويني بعد
شهرة حصلها من أوائل املشتغلني باإلذاعة
الـتــونـسـيــة ل ــدى تــأسـيـسـهــا ( )1937ل ـيــوزع
هــدايــاه اللحنية والـغـنــائـيــة عـلــى برامجها،
وي ـع ـم ــل ع ــازف ــا وم ـل ـح ـنــا ف ــي ف ــرق ــة اإلذاعـ ـ ــة
املوسيقية ،ثم يترأس القسم املوسيقي بها.
من خالل منصبه ،منح «بابا الهادي» ،مثلما
يـطـلــق عـلـيــه ال ـتــون ـس ـيــون ،ال ـفــرصــة ملــواهــب
جديدة ،وأشرف على منتوجها ،منها املمثلة
واملغنية فتحية خيري ،وامللحن صادق ثريا
وعازف الكمان رضا القعلي.
نجاح الهادي الباهر قدمه أيضًا حتى بلغ به
عتبة السينما؛ إذ شارك في عدد من أفالمها،
منها« :الباب السابع» ( ،)1946و«املجنون»
( ،)1948و«كـتــاب الـقــدر» ( ،)1952إلــى جانب
تمثيله في عدد من األفالم املغربية.
ول ـ ــم ي ـس ـت ـثــن ال ـ ـهـ ــادي املـ ـس ــرح م ــن س ـيــرتــه
املهنية؛ فلحن العديد مــن املسرحيات ،مثل
«بـ ــن ن ــوم ــن» ل ـل ـفــرقــة ال ـب ـل ــدي ــة ال ـت ــي أع ــاد
إح ـي ــاء ه ــا ال ـف ـن ــان املـ ـص ــري زكـ ــي ط ـل ـيـمــات،
و«مجنون ليلى» إلبراهيم اللقاني ،و«عايشة
القادرة».
ب ـمــا ي ــزي ــد ع ــن  1000أغ ـن ـي ــة ،وأك ـث ــر م ــن 56
أوبــريـتــا غـنــائـيــا ،و 700لـحــن ،بـســط الـهــادي
ال ـج ــوي ـن ــي ن ـ ـفـ ــوذه امل ــوس ـي ـق ــي ع ـل ــى حـقـبــة
بــأكـمـلـهــا ،حـيـنـمــا ل ــم ي ـتــرك لــونــا موسيقيًا
َ
إال وخـطــه بنغماته ،ول ــم ي ـتــوان إبــداعــه عن
تطويع روافد ّ
جدد بها موسيقانا الشرقية،
ليشكل فنه هوية الغناء التونسي ،وفق رؤية
ح ـفــزت عـلــى االن ـف ـت ــاح ،وكـ ــان الـجــويـنــي من
أوائل صاغوها بمهارة.
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العراق :اآلثار المسروقة حتى آخر قطعة
ع ــادة .فيلم لصوصية وإث ــارة بعيد عــن أفــام
األب ـط ــال ال ـخــارقــن والـشـخـصـيــات الخيالية.
مسوغات العمل تجارية مثل سابقه .إال أننا
نتعرف على قصة غير محورية ،يتم تمريرها
ك ـح ــدث ث ــان ــوي ض ـم ــن األحـ ـ ـ ــداث الــرئ ـي ـس ـيــة،
سيظهر تــأثـيــرهــا الح ـقــا ك ـنــوع مــن التهجني
بني فيلمني .عملية سرقة ألربــع خزائن سرية
وت ــاري ـخ ـي ــة ،ي ـقــودهــا ب ـطــل ال ـع ـمــل ومـخــرجــه
مــاتـيــاس شـفــايـغــوفــر (بـ ــدور لــودفـيــج دي ـتــر).
يعثر الفريق الذي يشارك فيه لودفيج كخبير
أقفال على ثالث خزائن منتشرة في عدة مدن
أميركية .خالل أحداث هذه املغامرة ،يتم تمرير
خبر انتشار ظاهرة آكلي لحوم البشر .تنتهي
القصة بهروب البطل ،بعد أن قبض على بقية
أعضاء الفريق .وتبقى الخزنة الرابعة مخفية
في مكان ما في الس فيغاس .في املشهد األخير
من الفيلم ،يدخل سكوت وارد (ديف باتيستا)
وبرفقته ماريا (املمثلة آنــا دي ريغيورا) إلى
مكان عمل البطل ،ويقترحان عليه االنضمام
إلـ ــى فــري ـق ـهــم .امل ـه ـمــة تـقـتـضــي ال ــدخ ــول إلــى
مـنـطـقــة امل ــوت ــى األحـ ـي ــاء امل ـع ــزول ــة وامل ـطــوقــة
عسكريًا ،لتهريب األمــوال املوجودة في خزنة
تحت ش ــوارع الس فيغاس .هــذه الخزنة هي
آخر الخزائن التي لم يصل إليها لودفيج ديتر.
ومن هنا ،استطاع سنايدر ربط األحــداث بني
فيلم «جيش اللصوص» و«جيش املوتى» ،مع
ت ــرك بعض اإلشـ ــارات الختامية الـتــي توحي
بوجود أجــزاء أخــرى مكملة .وبالتالي ،يمكن
الـقــول إن تـصــورات سنايدر فــي بناء سلسلة
عوالم هجينة تبتعد عن أفالم السوبر هيرو،
ق ــد ت ـك ــون مـمـكـنــة ج ـ ـدًا ،ل ـكــن يـبـقــى نـجــاحـهــا
ّ
وبتكيف الجمهور مع هذا
مرهونًا بجودتها،
النوع من األعمال وتقبله لها.

أكد المدير العام لهيئة
اآلثار العراقية ،ليث مجيد
حسين ،إقامة العديد
من الدعاوى من أجل
ه ِّربَت
استرداد اآلثار التي ُ
من البالد
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة أن ـه ــا ب ـصــدد
التوجه إلــى املحاكم الــدولـيــة لرفع دعــاوى
ضد الدول غير املتعاونة في ملف استعادة
ُ
الـعــراق آلث ــاره التي هـ ِّـر َبــت بعد عــام ،2003
مؤكدة أن الدعاوى ال تشمل الدول املتعاونة،
وأنها تسعى إلى إغالق امللف بشكل كامل.
وأكــد املدير العام لهيئة اآلثــار والتراث في
وزارة الثقافة والسياحة واآلثــار العراقية،
لـيــث مجيد حـســن ،األح ــد« ،إقــامــة العديد
مـ ــن الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى مـ ــن أجـ ـ ــل اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد اآلثـ ـ ــار
ُ
واملـمـتـلـكــات ال ـتــي ه ـ ِّـر َب ــت م ــن ال ـع ــراق بعد
عــام  ،»2003مبينًا ،فــي تصريح لصحيفة
«ال ـص ـب ــاح» ال ـعــراق ـيــة الــرس ـم ـيــة ،أن «وزي ــر
ً
الـثـقــافــة حـســن نــاظــم ،ت ــرأس وف ـدًا زار دوال
عــدة ،وأج ــرى لـقــاءات رسمية مــع نظيرتيه
الفرنسية واإلماراتية ،بحث خاللها معهما
ملف اآلثار املهربة».
وأك ـ ـ ـ ــد لـ ـي ــث مـ ـجـ ـي ــد حـ ـس ــن أن «ال ـ ـع ـ ــراق
سيستمر بـجـهــده الـكـبـيــر الس ـت ـعــادة آخــر
ُ
قطعة من اآلثار التي ه ِّر َبت منه بعد أحداث

ع ــام  ،2003وال سيما بـعــد ف ــوزه (ال ـعــراق)
بعضوية املجلس الحكومي الدولي لتعزيز
إع ـ ـ ــادة امل ـم ـت ـل ـك ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة إل ـ ــى ب ــاده ــا
األصلية».
وأش ــار إل ــى أن ــه «سـبــق لـلـعــراق أن استعاد
 17ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش أخيرًا
من الواليات املتحدة األميركية ،فيما يعمل
قسم االسترداد في الهيئة على إعادة جميع
اآلث ــار واملـمـتـلـكــات الـعــراقـيــة امل ــوج ــودة في
الخارج».
وأكــد املدير العام لهيئة اآلثــار والتراث في
وزارة الثقافة والسياحة واآلث ــار العراقية
أن «الــواليــات املتحدة جــزء مــن ال ــدول التي
تـمـتـلــك آثـ ـ ــارًا ع ــراق ـي ــة .وهـ ـن ــاك غ ـيــرهــا من
ال ــدول الـتــي تـتـعــاون بشكل ســريــع وتعيد
اآلث ــار إلـيـنــا ،فــي حــن هـنــاك تلكؤ يحصل
في البعض اآلخر منها ،ما يستدعي اتخاذ
بعض اإلجراءات والقضايا القانونية».
مسؤول في وزارة السياحة أكد ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «املـ ـف ــاوض ــات ال ـع ــراق ـي ــة مــع
آثار عراقية
بعض الدول التي حصلت على ٍ
لــم تنتج منها أي تـفــاهـمــات نهائية حتى
اآلن ،م ــا اض ـط ــر الـ ـع ــراق إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
بالتوجه نحو املحاكم الدولية» ،مؤكدًا أن
«امللف مهم جدًا للعراق ،وال يمكن إغالقه إال
بعد استرجاع كل القطع األثرية».
وشـ ـ ــدد امل ـ ـسـ ــؤول ذاتـ ـ ــه ع ـل ــى أن «م ـســاعــي
الـ ـ ــوزارة ت ـ َ
ـواج ــه أح ـيــانــا بـضـغــوط م ــن قبل
أح ـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة ع ــراق ـي ــة ض ــال ـع ــة بـمـلــف
التهريب وبيع اآلثار ،فتحاول إغالقه».
واسترد العراق في يوليو/تموز املاضي 17
ألــف لــوح طيني مسماري أث ــري مـهــرب من
الواليات املتحدة ،وهي أكبر مجموعة أثرية

سبق للعراق أن استعاد  17ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش ()Getty

استعادتها بغداد ،وفــق وزارة الثقافة ،من
بينها الـعــديــد مــن الـقـطــع الثمينة األخ ــرى
العائدة إلى حضارات ما بني النهرين ،التي
ُسلبت خالل سنوات من الحروب واألزمات.
وتعرضت املواقع األثرية في مختلف أنحاء

العراق لتدمير وسرقة وإهمال كبير ،خالل
الحروب التي مــرت في العقدين األخيرين،
وخـصــوصــا فــي املــرحـلــة الـتــي أعـقـبــت غــزو
التحالف الــدولــي بقيادة الــواليــات املتحدة
إلسقاط نظام صدام حسني عام .2003

وسـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــن م ـ ـت ـ ـحـ ــف ب ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــداد وحـ ـ ـ ــده
ن ـحــو  15أل ــف قـطـعــة أث ــري ــة ،بـيـنـمــا وصــل
عـ ـ ــدد ا ُمل ـ ـسـ ــروقـ ــات ب ـم ـج ـم ـلــه إلـ ـ ــى  32أل ــف
قطعة ،أخ ــذت مــن  12ألــف موقع أثــري بعد
الغزو األميركي.

